
El nombre de projectes de reforma a Sabadell es manté estable el 2020 
(+3%), segons les dades del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
Dona aire a la petita i mitjana empresa del sector de la construcció

Les obres de 
rehabilitació 
salven els mobles
Guillem Plans  •  @guillemplans #Construcció  #Col·legidArquitectes

La tendència a Sabadell és re-
formar o rehabilitar. El Col·le-
gi d’Arquitectes de Catalunya 
(COAC) ha visat –validat–, du-
rant el 2020, un 3% més de projec-
tes amb aquesta finalitat respecte 
a l’any anterior. Han estat gairebé 
un centenar d’expedients d’obres 
que, per l’estructura de l’edifici on 
cal desenvolupar-les, han necessi-
tat el vistiplau de l’òrgan.

De mitjana, però, els expedients 
de reforma o rehabilitació han es-
tat per a superfícies de 193 me-
tres quadrats. En aquest sentit, les 
obres s’han demanat per a espais 

més reduïts que durant el 2019. 
S’han sol·licitat més rehabili-

tacions, però més petites. “De 
cara al col·lectiu, que s’hagin visat 
menys metres quadrats represen-
ta menys honoraris. Però que s’ha-
gin mantingut els expedients sig-
nifica que hi ha més sabadellencs 
que comencen a interessar-se a re-
habilitar i a fer reformes”, sosté el 
delegat al Vallès del Col·legi d’Ar-
quitectes de Catalunya, Miquel 
Turné. 

Al marge dels expedients trami-
tats pel COAC, a més, hi ha hagut 
moltes obres que s’han notificat:  

“Les reformes han augmentat. I 
n’hi ha moltes que no han neces-
sitat visat del COAC, perquè no 
s’ha alterat l’estructura de l’edi-
fici”, explica l’arquitecte sabade-
llenc Santi Fabra. “La gent, des-
prés d’haver-se quedat tancada 
en pisos petits, ha vist com aflora-
ven noves necessitats”, afegeix. Hi 
coincideix la també arquitecta de 
la ciutat Eulàlia Figuerola, qui afir-
ma que passar més hores a casa du-
rant el confinament ha evidenciat 
“mancances” en els habitatges. 

L’augment d’aquesta tipolo-
gia d’obres, durant l’any de la pan-

dèmia, compensa el descens de 
projectes d’obra nova: “La reha-
bilitació ha funcionat molt, ha 
mantingut estabilitat al sector de 
la construcció. I, en un moment en 
què les obres de certa envergadu-
ra s’han paralitzat per prudència, 
la rehabilitació ha mantingut el 
sector de la petita i la mitjana em-
presa”, afirma el president del Gre-
mi de Constructors i Comarca. 

Durant els pròxims mesos, de 
fet, és probable que s’alcin menys 
grues a Sabadell. El COAC ha tra-
mitat un 31% menys d’expedients 
d’obra nova o ampliació. Un des-
cens significatiu en el nombre de 
projectes que no es desenvolu-
paran aquest any. El total de me-
tres quadrats visats a Sabadell, so-
bre els quals s’ha donat permís per 
construir, encara ha davallat més 
respecte al 2019, un 56%. “Tots 
aquells projectes que no s’hagin 
visat no sortiran al mercat l’any 
següent. Es notarà la baixada, so-
bretot en les obres majors”, pro-
nostica el president del Gremi de 
Constructors de Sabadell i Co-
marca.

Tanmateix, es tracta d’una de-
sacceleració que, en termes de 
volum de visats, situa el sector de 
la construcció a l’any 2017. Un so-
trac lluny del període post-cri-
si, que arriba després de dos anys 
de pujada. El descens s’ha produ-
ït, sobretot, per la baixada de de-
manda d’obres en habitatge: “La 
baixada és uniforme a tot Catalu-
nya. S’ha produït, sobretot, a par-
tir del mes de març. Amb el punt 
més baix el mes d’abril”, analitza 
Turné. Clarament, hi té a veure la 
Covid i la incertesa que arrossega-
va: “Durant dos mesos, es va dei-
xar de visitar solars, no es van inici-
ar projectes”, afegeix l’arquitecte. 

Ara bé, el sector, que durant 
aquest any només ha estat parat 
15 dies, està preparat per resistir 
el cop, segons Garrido, qui argu-
menta que l’efecte de la Covid en 
el sector de la construcció, aquest 
any, ha estat reduït. I encara més si 
es compara amb altres sectors de 
la societat: “A la comarca hem tin-
gut una incidència molt baixa en 
l’activitat. La davallada de la feina 
ha estat d’un 2% o un 3%. S’ha no-
tat sobretot l’últim trimestre”.

Més superfície per als negocis
Paral·lelament, l’interès per cons-
truir edificis destinats al comerç, a 
l’hostaleria o a la indústria va dis-
parar-se a Sabadell durant el 2020. 
En aquest sentit, tot i ser l’any de 
la pandèmia, el COAC va visar un 
57% més de superfície que durant 
el 2019. Va donar el vistiplau a ini-
ciar obres en un total de 17.935 me-
tres quadrats, per a edificis no de-
dicats a l’habitatge. Més espai, fins 
i tot, que en el 2018. 

“L’activitat econòmica no ha 
cessat. Qui té una idea de negoci, 
com a molt la posposarà per la si-
tuació, però l’acaba tirant enda-
vant”, argumenta Turné. Són da-
des positives respecte al teixit 
productiu de Sabadell. L’expert 
aclareix que l’ascens d’aquest ti-
pus d’obres evita que un municipi 
es converteixi “en una ciutat dor-
mitori”. 

Foto d’arxiu 
d’unes obres a la 
ciutat / Ó. E.
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Durant el 
2020, s’han 
sol·licitat més 
rehabilitacions, 
però més 
petites



Expedients de rehabilitació
Estabilitat durant els quatre trimestres
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Més rehabilitacions, 
però més petites

Les obres de rehabilitació o de reformes s’han mantingut 
estables durant l’any de la pandèmia. Els expedients de 
nova creació d’habitatge han retornat a nivells del 2017

Més expedients tramitats que no pas d’obra nova

La superfície mitjana de cada rehabilitació:

Creix la rehabilitació

Rehabilitacions més petites

55%
rehabilitació

65%
rehabilitació

2019
171 total

2019
316 m2

2020
193 m2

2020
150 total

45%
obra nova

35%
obra nova

Evolució dels habitatges de nova creació
A nivells del 2017:
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Des del 
consistori de 
Sabadell es 
defensa que 
es triguen 
dos mesos

El tràmit per rebre una llicència 
d’obres a Sabadell ha guanyat ce-
leritat. Encara que l’Ajuntament, 
el Col·legi d’Arquitectes i el Gre-
mi de Constructors de Sabadell i 
Comarca no coincideixen a l’hora 
de definir el termini real que es tri-
ga a rebre el permís, estan d’acord 
que han guanyat rapidesa respec-
te al passat. 

L’Ajuntament defensa que, ac-
tualment, el termini per rebre 
un permís d’obres a Sabadell és 
de dos mesos. Sempre que no es 
tracti de casos excepcionals, com 
per exemple quan es requereixen 
informes de seguretat aèria o dels 
bombers. Aleshores, el consisto-
ri reconeix que el termini es pot 
allargar. També en el cas que cal-
gui esmenar aspectes del projec-
te o mancances en la documenta-
ció presentada, que dependrà del 
temps que es trigui a presentar-les 
per part del tècnic sol·licitant. 

El gener de l’any passat, l’Ajun-
tament defensava que els terminis 
eren de 4,5 mesos, després d’ha-
ver incorporat un tècnic mitjà en 
arquitectura, dos tècnics supe-
riors en arquitectura i un auxiliar 
administratiu a la Secció d’Edifi-
cació. Per tant, s’haurien guanyat 
2 mesos respecte al 2020. 

“Depèn del tipus d’obra”
El president del Gremi de Cons-

tructors de Sabadell i Comarca, 
Melquíades Garrido, assenyala 
que “els terminis per rebre una lli-
cència d’obres s’han normalitzat 
respecte a la tardança que hi ha-
via”, després de la feina de l’Ajun-
tament “per accelerar-los”. Tot 
i això, sosté que, “habitualment, 
els terminis oficials no es complei-
xen”. En obra mitjana, com en ca-
ses unifamiliars, situa el termini 
per sota dels 4 mesos.

D’altra banda, el delegat al Va-
llès del Col·legi d’Arquitectura de 
Catalunya (COAC), Miquel Tur-
né, reconeix que “l’Ajuntament 
s’ha posat les piles”, però situa el 
temps d’espera per a les llicènci-
es per a obres majors “molt per so-
bre” dels 4 mesos i mig. Un termi-
ni que, segons ell, s’ajusta més a 
les obres menors. En aquest sen-
tit, Turné defensa que “els infor-
mes tècnics s’han agilitzat bas-
tant, al voltant dels dos mesos”. 
L’altra part de la part de la tramita-
ció, però, és la que creu que endar-
rereix més el procés, el moment 
en què cal la signatura del secreta-
ri o es duen a terme notificacions. 
“Lluitem per rebaixar el temps”, 
afirma. 

Un informe del COAC, del ge-
ner del 2020, situava el temps d’es-
pera a Sabadell en més de 9 mesos. 
Una dilació que ara no es dona, se-
gons les fonts consultades. 

Rebre una sol·licitud 
d’obres a Sabadell és molt 
més àgil avui que fa un any 
Guillem Plans  •  @guillemplans  #Construcció

Durant el 2020, 
l’Ajuntament va 
concedir 52 llicèn-
cies d’obres per 
a la construcció 
d’edificis de nova 
planta. Durant el 
2019, en van ser 
77. El 2018, en van 
ser 61.

Obres de rehabilitació a un edifici de la ciutat / VICTÒRIA ROVIRA
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